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והידרותכלורותיאזיד אליקירן

 למה כולל, זו תרופה על לדעת צריך אתה מה מסביר®Lexicomp- מ זה מידע
 לספק להתקשר ומתי שלה הלוואי תופעות, אותה לקחת כיצד, משמשת היא

.שלך הבריאות שירותי

ב"ארה: מותג שמות
HCTTekturna

קנדה: מותג שמות

HCT ]DSC[Rasilez

ַאזהרָהָ

 למומים לגרום עלול ההריון במהלך שימוש. בהריון את אם ליטול אין
 מתכננת או להריון נכנסת את אם. נולד שטרם התינוק לאובדן או מולדים
.מיד לרופא התקשרי, זו תרופה נטילת בזמן להריון להיכנס

?הזו התרופה משמשת למה

.גבוה דם בלחץ לטיפול משמש הוא
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TITLE - ALISKIREN + HCTZ / TEKTURNA HCT RASILEZ HCT 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Memorial Sloan Kettering Cancer Center

www.911globalmeds.com/buy-aliskiren-hydrochlorothiazide-tekturna-rasilez-hct-online
https://www.mskcc.org/pdf/cancer-care/patient-education/aliskiren-and-hydrochlorothiazide?_wrapper_format=html&mode=large


?התרופה את לוקח שאני לפני שלי לרופא לספר צריך אני מה

 או מזון, סמים כל או; זו תרופה של חלק כל; זו לתרופה אלרגי אתה אם
.לך היו סימנים ואיזה האלרגיה על שלך לרופא ספר. אחרים חומרים

.לסולפה אלרגיה לך יש אם

 או דופטיליד, ציקלוספורין: הללו מהתרופות אחת נוטל אתה אם
.איטראקונאזול

.שתן במתן בעיה לך יש אם

 תרופות נוטל ואתה כליות מחלת או) סוכרת( בדם גבוה סוכר לך יש אם
.שלך הרופא עם שוחח. שלך ללב או דם לחץ ליתר מסוימות

.זו תרופה נוטל שאתה בזמן להניק אין. מניקה את אם

 עם אינטראקציה שקיימות הבריאותיות הבעיות או התרופות כל של רשימה אינה זו
.זו תרופה

 מוצריםOTC,  או מרשם( שלך התרופות כל על שלך ולרוקח לרופא ספר
 לקחת לך שבטוח לוודא כדי לבדוק עליך. בריאות ובעיות) ויטמינים, טבעיים
 או להפסיק, להתחיל אין. שלך הבריאותיות והבעיות התרופות כל עם זו תרופה
.שלך הרופא עם לבדוק מבלי תרופה כל של המינון את לשנות
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 את לוקח שאני בזמן לעשות או לדעת צריך שאני דברים כמה הם מה
?הזו התרופה

 זה. הזו התרופה את נוטל שאתה שלך הבריאות שירותי ספקי לכל ספר
.שלך השיניים ורופאי הרוקחים, האחיות, הרופאים את כולל

 ערני להיות לך שקוראות אחרות פעולות או משימות ומביצוע מנהיגה הימנע
.עליך משפיעה הזו התרופה כיצד שתראה עד

 לאט התרוממו, התעלפות או סחרחורת לתחושת הסיכוי את להפחית כדי
.במדרגות וירידה בעלייה היזהר. שכבת או ישבת אם

 או מריחואנה, באלכוהול משתמש שאתה לפני שלך הרופא עם שוחח
 להאט שעלולותOTC  או מרשם תרופות או, קנאביס של אחרות צורות
.שלך הפעולות את

 את להעלות לפעמים עשויה זו תרופה), סוכרת( בדם גבוה סוכר לך יש אם
 ברמת שליטה על לשמור כיצד שלך הרופא עם שוחח. בדם הסוכר רמת

.בדם הסוכר

, בלבול כמו בדם גבוה סוכר של סימנים לך יש אם שלך לרופא ספר
, יותר קרובות לעתים שתן מתן, רעב יותר, צמא יותר, ישנוניות תחושת
.פירות של ריח עם נשימה או מהירה נשימה, הסמקה

.לך שנאמר כפי שלך הדם לחץ את בדוק

.הרופא עם דבר. הרופא ידי על לך שנאמר כפי הדם עבודת את בדוק

בריאותך לכל ספר. מסוימות מעבדה בדיקות על להשפיע עשויה זו תרופה
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.הזו התרופה את לוקח שאתה מעבדה ועובדי מטפלים

.שלך הרופא עם דבר, מלח נטולת או מלח דלת בדיאטה אתה אם

 מוצר או אשלגן חוסך משתן, אשלגן בו שיש מלח תחליף נוטל אתה אם
.שלך הרופא עם דבר, אשלגן

 את להעלות שעלוליםOTC  במוצרי השימוש לפני שלך הרופא עם שוחח
, דיאטה כדורי, התקררות או לשיעול תרופות כוללים אלה. הדם לחץ

 כמו(NSAIDs)  סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות, ממריצים חומרים
.טבעיים עזרים או מוצרים וכמה, נפרוקסן או איבופרופן

 על הרוקח עם שוחח, קולסטיפול או כולסטירמין נוטל אתה אם
.זו תרופה עם אותם לקחת איך

.גאוט להתקפי לב שימו

 או פעילה להיות שלך לזאבת לגרום יכולה זו תרופה, זאבת לך יש אם
 גרועים או חדשים סימנים מקבל אתה אם מיד שלך לרופא ספר. להחמיר

.יותר

 דבר. וטריגליצרידים כולסטרול של גבוהות לרמות לגרום עלולה זו תרופה
.הרופא עם

 לעצור כדי נוזלים הרבה שתו. פעילות בזמן או חם אוויר במזג היזהר
.נוזלים אובדן

 או הקאות, נוזלים איבוד, זיעה מדי יותר לך יש אם שלך לרופא ספר
.נמוך דם ללחץ להוביל עלול זה. רופפת צואה
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 לך להיות יכולות. בזהירות זו בתרופה השתמש, ומעלה65  בן אתה אם
.לוואי תופעות יותר

?מייד אליהן בקשר שלי לרופא להתקשר שעלי הלוואי תופעות מהן

 להיות עשויים מהאנשים לחלק, נדיר להיות עשוי שזה למרות:זהירות/אזהרה
 לרופא ספר. תרופה נטילת בעת קטלניות ולעיתים מאוד רעות לוואי תופעות

 התסמינים או מהסימנים אחד לך יש אם מיד רפואית עזרה קבל או שלך
:מאוד גרועה לוואי לתופעת קשורים להיות שעלולים הבאים

, נפוח, אדום עור; עקִצּוץ; כוורות; פריחה כמו, אלרגית תגובה של סימנים
 קשיי; בגרון או בחזה לחץ; צפצופים; חום בלי או עם מתקלף או שלפוחיות

, הפנים, הפה של נפיחות או; דופן יוצאת צרידות; דיבור או בליעה, נשימה
.הגרון או הלשון, השפתיים

, בלבול, הרוח במצב שינויים כמו ואלקטרוליטים נוזלים בעיות של סימנים
 סחרחורת, נורמליות מרגישות שאינן לב פעימות, חולשה או שרירים כאבי
 עייפות תחושת, התקפים, צמא יותר, מהיר דופק, התעלפות או מאוד רעה
 השתן בכמות שינוי או שתן מתן מסוגל לא, רעב לא, רבה חולשה או

.קשות הקאות או קיבה קלקול או, בעיניים יובש, בפה יובש, המיוצרת

 השתן בכמות שינוי, שתן להעביר אי-יכולת כמו בכליות לבעיות סימנים
.במשקל גדולה עלייה או בשתן דם, המועברת
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 קלקול, רעב לא, עייפות תחושת, כהה שתן כמו כבד לבעיות סימנים
.צהובות עיניים או עור או הקאות, בהירה צואה, בטן כאבי או קיבה

, אדום עור כמו) ונסון'סטיבנס-ג תסמונת( חמורה עור לתגובת סימנים
; מגורות או אדומות עיניים); חום בלי או עם( קילוף או שלפוחיות, נפוח
.בעיניים או באף, בגרון, בפה פצעים או

.ברגליים או בזרועות נפיחות או במשקל גדולה עלייה, נשימה קוצר

 יכול זה מטפלים לא אם. מסוימות עיניים לבעיות לגרום עלולה זו תרופה
 כמו סימנים, עיניים בעיות מתרחשות אם. מתמשך ראייה לאובדן להוביל
 מתחילת שבועות עד שעות תוך לרוב קורים עיניים כאבי או בראייה שינוי

.אלה סימנים לך יש אם מיד שלך לרופא התקשר. התרופה

 אנשים אצל התרחשו עור סרטן של מסוימים סוגים, נדירות לעתים
 את ובדוק, השמש מפני שלך העור על הגן. הידרוכלורותיאזיד הנוטלים

 מיד שלך לרופא התקשר. שלך הרופא ידי על לך שנאמר כפי שלך העור
 חדש עור גידול או גוש כל או, שומה של בגודל או בצבע שינוי לך יש אם
.משתנה או

?זו תרופה של לוואי תופעות כמה עוד מהן

 אין רבים לאנשים, זאת עם. לוואי לתופעות לגרום עלולות התרופות כל
או שלך לרופא התקשר. קלות לוואי תופעות רק או לוואי תופעות
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 לוואי תופעות כל או הללו הלוואי מתופעות אחת אם רפואית עזרה קבל
:נעלמת לא או אותך מטרידות אחרות

.חלשה או עייפות, סחרחורת תחושת

.להְׁשִתְעַלֵ

.ׁשלִׁשּול

.שפעת דמויי סימנים

.מפרקים כאב

 תופעות לגבי שאלות לך יש אם. להתרחש שעלולות הלוואי תופעות כל לא אלו
 לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר. שלך לרופא התקשר, לוואי

.לוואי תופעות

.שלך הלאומית הבריאות לסוכנות לוואי תופעות על לדווח יכול אתה

 אתה1-800-332-1088.  בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה
.medwatchhttps://www.fda.gov/ב לוואי תופעות על לדווח גם יכול

?הזו התרופה את לקחת מומלץ כיצד
לך שניתן המידע כל את קרא. שלך הרופא הוראת לפי זו בתרופה השתמש

.בקפידה ההוראות כל את בצע.

 אוכל עם תמיד קח. פעם בכל דרך באותה קח אבל אוכל בלי או עם קח
.ריקה בטן על קח תמיד או

.ביום שעה באותה זו תרופה קח

 ספק או שלך הרופא ידי על לך שנאמר כפי התרופה את לקחת המשך
.טוב מרגיש אתה אם גם, אחר בריאות שירותי
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 למנוע כדי. יותר קרובות לעתים להשתין לך לגרום עלולה זו תרופה
.השינה לשעת להתקרב לא השתדלו, שינה בעיות

 פחות לשתות אמר שלך הרופא אם אלא קפאין שאינם נוזלים הרבה שתו
.נוזלים

?מנה מפספסת אני אם לעשות עלי מה

.זה על חושב שאתה ברגע שהוחמצה מנה קח

 וחזור שהוחמצה המנה על דלג, שלך הבאה המנה לזמן קרוב זה אם
.שלך הרגיל לזמן

.נוספות מנות או זמנית בו מנות2  ליטול אין

?הזו התרופה את לזרוק או/ו לאחסן אוכל כיצד

.החדר בטמפרטורת המקורי בכלי אחסן

.אמבטיה בחדר לאחסן אין. יבש במקום אחסן

 של ידם מהישג התרופות כל את הרחק. בטוח במקום התרופות כל את שמור
.מחמד וחיות ילדים

 לשפוך או אסלה לשטוף אין. תוקפן שפג או בשימוש שאינן תרופות לזרוק
 לך יש אם שלך הרוקח עם בדוק. זאת לעשות לך נאמר כן אם אלא לביוב

 תוכניות שיהיו ייתכן. תרופות לזרוק ביותר הטובה הדרך לגבי שאלות
.שלך באזור סמים להחזרת
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סמים על כלליות עובדות

 הם אם או משתפרים לא שלך הבריאותיות הבעיות או הסימפטומים אם
.שלך לרופא התקשר, מחמירים

 אחד אף של סמים תיקח ואל אחרים עם שלך הסמים את תשתף אל
.אחר

 לך יש אם. למטופל נוסף מידע עלון להיות עשוי מסוימות לתרופות
 או הרוקח, האחות, הרופא עם שוחח אנא, זו תרופה לגבי כלשהן שאלות
.אחר בריאות שירותי ספק

 הרוקח עם בדוק. למטופל נוסף מידע עלון להיות עשוי מסוימות לתרופות
, הרופא עם שוחח אנא, זו תרופה לגבי כלשהן שאלות לך יש אם. שלך

.אחר בריאות שירותי ספק או הרוקח, האחות

 פנה או שלך הרעל בקרת למרכז התקשר, יתר מנת שהייתה חושב אתה אם
 זה ומתי כמה, צולם מה להראות או לספר מוכן היה. מיד רפואי לטיפול
.קרה

לצרכן במידע ויתור וכתב שימוש

 לא זה. תרופות או/ו טיפול, אבחון על מידע של מוגבל סיכום הוא זה כללי מידע
 להעריך או/ו להבין למשתמש שיעזור ככלי בו להשתמש ויש מקיף להיות נועד

, מצבים על המידע כל את כולל לא זה. פוטנציאליות וטיפול אבחון אפשרויות
ספציפי מטופל על לחול שעשויים סיכונים או לוואי תופעות, תרופות, טיפולים

א של רפואי טיפול או אבחון, לייעוץ תחליף או רפואי ייעוץ להוות נועד לא זה.
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 הבריאות שירותי ספק של והערכתו בדיקה על בהתבסס בריאות שירותי ספק
 עם לדבר המטופלים על. המטופל של והייחודיות הספציפיות נסיבותיו לגבי
 הרפואיות השאלות, בריאותם על מלא מידע לקבלת בריאות שירותי ספק

. בתרופות השימוש לגבי תועלת או סיכונים לרבות, שלהם הטיפול ואפשרויות
 או יעילים, כבטוחים כלשהם תרופות או טיפולים מאשר אינו זה מידע

 שלה המסונפות והחברותUpToDate, Inc. . ספציפי בחולה לטיפול מאושרים
 השימוש. בו לשימוש או זה למידע הקשורה חבות או אחריות מכל מתנערות
בכתובת הזמינים, השימוש לתנאי כפוף זה במידע

-effectivenessterms/clinical/know/en
https://www.wolterskluwer.com.

אחרונה בדיקה תאריך

26-10-2020

יוצרים זכויות

שמורות הזכויות כל. שלה הרישיונות נותני או/ו ושותפיה.

UpToDate, Inc.  2022©
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 אם. שלך הבריאות בצוות חבר עם ישירות קשר צור, שאלות לך יש אם
17:00,  השעה לאחר לספק להגיע צריך ואתה-MSK ב מטופל אתה

212-639-2000. למספר התקשר, בחג או השבוע סוף במהלך

 בספרייה לחפש כדיpewww.mskcc.org/בקר, נוספים למשאבים
.שלנו הוירטואלית
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Hydrochlorothiazide andAliskiren -  ידי על ושמורה בבעלות הזכויות כל
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